
PIĘĆ NAJBEZPIECZNIEJSZYCH STANÓW W
USA

Planujesz podróż do USA? Zastanawiasz się, który stan jest
najbardziej przyjazny, bezpieczny I spokojny? Amerykański instytut
Economics&Peace opublikował właśnie ranking najbardziej
bezpiecznych stanów USA. Tourism-review.pl prezentuje pierwszą
piątkę rankingu. A oto ona:

5 / Dakota Północna
W roku 1990 Dakota Północna znalazłaby się na pierwszym miejscu w rankingu. Jednak na
przestrzeni ostatnich lat liczba odnotowanych aktów przemocy znacząco tam wzrosła, choć np. liczba
zabójstw nie uległa już zmianie. Mimo to najbardziej uderzający jest fakt, że od 2003 roku
zauważono aż 250%-owy wzrost przestępstw z użyciem przemocy. Co ciekawe, zaprzecza to
krajowemu trendowi w Ameryce, który pokazuje, że stopień przemocy jest coraz mniejszy. Dakota
Północna według siedmiu czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak między innymi:
stosunkowo niski odsetek rodziców samotnie wychowujących dzieci, czy jedna z najniższych w kraju
stopa bezrobocia, mieści się w pierwszej dziesiątce, co ostatecznie pozwoliło na zajęcie 5-ego
miejsca.

4 / Minnesota
Trzecia pod względem ilości więzień i piąta pod względem najmniejszej ilości zabójstw Minnesota
jest czwartym na liście najbezpieczniejszych i najspokojniejszych stanów USA. Miejsce w rankingu
odzwierciedlają kluczowe czynniki społeczno-gospodarcze. Minnesota ma bowiem najwyższy w kraju
wskaźnik udziału siły roboczej, łatwy dostęp do podstawowych usług, najniższy odsetek chorych na
cukrzycę i najwyższą średnią długość życia (80 lat).

3 / Vermont
Vermont posiada bardzo niski współczynnik zabójstw i spadający poziom przestępczości w ogóle. Co
ciekawe, Vermont ma także jeden z najwyższych w kraju odsetek absolwentów uczelni wyższych.
Zaobserwować tam można również takie wskaźniki jak: jedna z najniższych liczb ciąż wśród
nastolatek oraz najniższy w kraju wskaźnik śmiertelności.

2 / New Hampshire
New Hampshire jest stanem o zdecydowanie najniższym współczynniku zabójstw w kraju (poniżej 1
na 100 tys. osób). Jest to wynik niższy od średniej krajowej, która wynosi 4,96 oraz znacznie niższy
od średniej liczby zabójstw w krajach rozwiniętych. Jeśli zaś chodzi o inne wyszczególnione w
rankingu współczynniki to New Hampshire ma najniższy w USA wskaźnik ubóstwa, który plasuje się
na poziomie 8,6%, z kolei liczba ciąż u nastolatek daje wynik na poziomie 19,8%. Co także ciekawe,
aż 84,7% mieszkańców New Hampshire ma w swoich domach dostęp do Internetu.



1 / Maine
Według rankingu to właśnie Maine jest najbezpieczniejszym stanem w USA. Główną tego przyczyną
są trzy wskaźniki: liczba przestępstw z użyciem przemocy, liczba funkcjonariuszy policji oraz ilość
więźniów. Co ciekawe, Maine jednym z najbardziej pokojowych i bezpiecznych stanów jest od blisko
19 lat, a od 2000 roku nieprzerwanie przewodzi w rankingach.

Dostarczone przez Tourism Review.pl, dostawcy aktualności turystycznych dla światowej
społeczności związanej z branżą turystyczną. Odwiedź www.tourism-review.pl
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